Comemorações do Dia do Advogado 2018
Lagoa, 18 e 19 de Maio
Sugestões de Alojamento

Unidades Hoteleiras protocoladas. Reservas através da Travel Quality, envio de email simultâneo
para alexandra.henriques@tqeventos.com e branca.ferreira@TQViagens.com

> Empreendimento Rocha Brava Village Resort (devido à proximidade)
Urb. Rocha Brava, Alfanzina | 8400-568 Carvoeiro-Lga | ALGARVE | PORTUGAL

Não é um hotel convencional, temos casas que pertencem a proprietários que têm contratos connosco
para as alugar durante determinados períodos do ano. As decorações das casas variam de umas para
outras, conforme as escolhas e gostos dos proprietários mas mantendo o standard de 4 estrelas.
Disponibilidade e preços diários (só alojamento) para estadias com entrada a 18 e saída a 20 de Maio
de 2018 (02 noites):


06 x T1 (apartamento no 1º andar que consiste em: 1 quarto com 2 camas individuais, 1 casa de banho,
uma cozinha, uma sala de estar/jantar e um balcão com vista jardim) com o preço diário de 83 Euros por
cada T1







15 x T2 (apartamento no rés-do-chão ou 1º andar que consiste em: 2 quartos – um dos quartos com
cama de casal e o outro com duas camas individuais, 1 casa de banho, uma cozinha, uma sala de
estar/jantar e um terraço ou balcão com vista jardim) com o preço diário de 99 Euros por cada T2
07 x V2 (villa geminada em rés do chão ou duplex que consiste em: 2 quartos – um dos quartos com
cama de casal e o outro com duas camas individuais, 2 casas de banho - uma delas é ensuite, uma
cozinha, uma sala de estar/jantar e um terraço ou balcão com vista jardim) com o preço diário de 143
Euros por cada V2
06 x V2SV (villa em rés-do-chão, de um só nível ou duplex que consiste em: 2 quartos – um dos quartos
com cama de casal e o outro com duas camas individuais, 2 casas de banho - uma é ensuite, uma cozinha
equipada também com máquina de lavar loiça, uma sala de estar/jantar, um terraço ou balcão com vista
mar) com o preço diário de 173 Euros por cada V2SV

> Hotel Tivoli Lagos Resort
Rua António Crisógono Santos, 8600-678 Lagos, Portugal

Preço p.quarto p.noite c/pequeno almoço Buffet - Single € 100.00 / Duplo € 122.00

OUTRAS OPÇÕES (sem allotment) on request e ao preço do dia: Ambos em Lagoa
> Água Hotels Riverside
O Água Hotels Riverside é uma nova unidade hoteleira inaugurada na primavera de 2011, junto a
Portimão. Com uma localização exclusiva junto ao Rio Arade, o hotel possui 134 quartos e suites assim
como uma ampla variedade de serviços que inclui um porto de recreio privativo para a prática de
diversos desportos náuticos.

> Vale d'El Rei Suite & Village Resort
Vale D'El Reié o lugar ideal para um retiro. Construído sobre uma área rural de Lagoa, o hotel encontrase rodeado pela tradição e especificidade regional, num local que prima pela segurança, paz e
tranquilidade. Abençoado pela decoração do seu interior, este resort boutique possui 39 quarto duplos,
15suites e 22 moradias geminadas. Tem, ainda uma diversidade de serviços ao seu dispor, como
restaurante de cozinha portuguesa, bar junto à piscina, terraço, cocktail-bar, piscinas, campos de ténis,
campo de recreio para crianças, jardins, ginásio e um SPA com um diverso leque de tratamentos e
terapias.

Outras unidades locais
> Lagoa Hotel ****
Alojamento Varanda para 2 pessoas, APA - 50 € / noite
Estrada Nacional 125, 8400-395 Lagoa
http://www.lagoahotel.pt/pt/apartamentos/
Reservas T. 282 380 130
E. reservas@lagoahotel.pt
Como chegar coordenadas GPS Latidude: 37.132552 Longitude: -8.450756 Elevação: 39m
> Carvoeiro Hotel ****
Studio Deluxe para 2 pessoas, APA – 60€/noite
http://carvoeirohotel.pt/
Reservas T. 282 357 401
E. reservas@carvoeirohotel.pt
Como chegar coordenadas GPS 37.104 152, -8.469282

> Hotel Carvoeiro Sol ***
Single 50 € * Duplo 66,50 €
Largo da Praia 517, Carvoeiro
Reservas T: 282 357 301 E. Reservas.carsol@mail.telelac.pt
> Vale d'Oliveiras Quinta Resort & Spa
Apartamentos 2 quartos e vista jardim 160€ * Apartamentos 2 quartos e vista piscina € 185€
Barranco Fundo, Sesmarias, Carvoeiro
http://www.valedoliveirasresort.com/hotel-directions.html
Reservas T. 282 380 560 | 910550562 *E. info@valedoliveiras.pt
Como chegar coordenadas GPS 37º07'14.83 N 8º29'28.58 W

